
Skólaárið 2021 - 2022

Námsgrein/námssvið: Samfélagsfræði Bekkur: 8.bekkur

Kennari/kennarar: Atli Rafnsson og Margrét Stefánsdóttir

Tímabil Hæfniviðmið Leiðir Námsmat

Ágúst - September

Október -
nóvember.

Nóvember -
Janúar.

Nemandi geti fjallað um
myndun alheimsins og þróun
jarðar fram á okkar tíma.

Nemandi þekki og skilji innræn og
útræn öfl og hvaða áhrif þau hafa
á líf almennings.

Nemandi þekki styrkleika sína og
getur nýtt sér það í skiptingu
verka í hópavinnu.

Nemandi geti útskýrt loftslag,
vinda og gróðurfar og hvernig
þessir þættir móta lífsskilyrði á
jörðinni.

Um víða veröld: Jörðin
Umræður - lestur og spurningar

Um víða veröld: Jörðin
Fyrirlestrar
Umræður
Lestur og spurningar í vinnubók
Hugtakakort
Google Earth

Um víða veröld: Jörðin
Umræður
Lestur og spurningar í vinnubók
Google Earth

Veggspjald.

KUKL og fréttaskýringaþáttur um hamfarir í
heiminum. (imovie).

Ýmiss UT verkefni þar sem áhersla er á
miðlun upplýsinga.
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Nóvember - janúar

Febrúar

Febrúar - mars

Nemandi geti útskýrt hafstrauma
og hvernig þeir móta lífsskilyrði á
jörðinni.

Nemandi þekki auðlindir og
hvernig þær eru notaðar.

Nemandi þekki helstu höf
heimsins og gerðir þeirra.

Nemandi þekki og skilji hugtakið
sjálfbæra þróun og áhrif þess á
jörðina og mannfólk.

Nemandi þekki auðlindir og
hvernig þær eru notaðar.

Þjóðríki verða til

Nemandi þekki og skilji þá
atburðarás sem leiddi til
þjóðríkja í Evrópu.

Um víða veröld: Jörðin

Lestur á námsefni
Fyrirlestrar og umræður

Um víða veröld: Jörðin
Heimildaleit
Kynning frá kennara
Lestur á námsefni
Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna

Lýðræði og tækni; Saga 19. aldar

Keynote verkefni um höfin

Verkefni um sjáfbærni

Hlaðvarp
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Nemandi þekki og skilji atburði á
19. öld sem leiddu til að
Íslendingar fengu stjórnaskrá
árið 1874.

Mars - apríl
Byltingar

Nemandi þekki og skilji hvaða
áhrif iðnbyltingin hafði á
samfélagið.

Nemandi skilji af hverju
ameríska og franska byltingin
áttu sér stað.

Nemandi skilji og þekki hvaða
áhrif ameríska og franska
byltingin höfðu á líf almennings.

Nemandi skilji hvaða áhrif
ameríska og franska byltingin
höfðu á umhverfi sitt.

Nemandi geti litið á atburði í
sögunni bæði með þeirra augum
sjálfra og augum
samtímamanna.

Lýðræði og tækni; Saga 19. aldar

Fyrirlestrar og umræður
Myndbönd

Byltingar- og stjórnarskrárverkefni
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Nemandi sýnir metnað við að
koma fram þekkingu sinni í
verkefnum.

Apríl - júní Nemandi geti aflað sér
upplýsingar um atburði, persónu
eða tímabil í sögunni.

Nemandi sýnir metnað við að
koma fram þekkingu sinni í
verkefnum.

Lýðræði og tækni; Saga 19. aldar

Fyrirlestrar og umræður

Myndbönd

Val verkefni


